
"Prezentacje Teatralne Szkół" i "Prezentacje Plastyczne Szkół" w Klubie Animacji 
Kultury Szkolnej MDK 

 
W dniach 25-26 kwietnia 2012r odbył się przegląd teatrów szkolnych zgłoszonych do kolejnej 

edycji "Teatralnych Prezentacji Szkół". 
 

Podstawowym środkiem wychowania estetycznego jest sztuka. Wychowanie przez sztukę 
powoduje, że uczeń staje się wrażliwy na piękno, uczy się czynnego uczestnictwa w kulturze, 
poznaje atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego, rozwija potrzeby twórczości i potrzeby 
ekspresji swoich uczuć. 
Wychowanie przez sztukę może odbywać się poprzez aktywność twórczą dzieci, aktywność 
odtwórczą oraz aktywny odbiór sztuki. 
Aktywność twórcza może się wyrażać m.in przez plastykę i teatr. "Człowiek jest 
wychowywany przez sztukę zarówno w sytuacjach, gdy czyta, słucha, ogląda, jak i wtedy, gdy 
maluje czy interpretuje słowa, dźwięki w sposób zindywidualizowany i osobisty." 
Sztuka wprowadzona do programów szkolnych skuteczniej i atrakcyjniej może działać w 
powiązaniu z zajęciami pozaszkolnymi proponowanymi przez Młodzieżowy Dom Kultury. 
Ze względu na doniosłość sztuki w wychowaniu estetycznym i małą ilość godzin 
dydaktycznych poświęconych tym zagadnieniom w programie szkolnym, współpraca z 
oświatowymi placówkami pozaszkolnymi może przynieść bardzo pozytywne efekty 
wychowawcze. 
Konkursy "Plastyczne Prezentacje Szkół" i "Teatralne Prezentacje Szkół" są propozycjami 
Klubu Animacji Kultury Szkolnej MDK dla szkół pragnących wyjść z zajęciami artystycznymi 
poza mury szkolne i zaprezentować dokonania i twórczość swoich wychowanków w dziedzinie 
plastyki i teatru. 
Celem konkursu jest nawiązanie współpracy ze szkołami w dziedzinie przedmiotów 
artystycznych poprzez popularyzację i prezentację twórczości teatralnej i plastycznej dzieci      
i młodzieży, umożliwienie spotkania i konfrontacji dzieci uzdolnionych aktorsko i plastycznie 
oraz inspirowanie do poszukiwania nowatorskich form wyrazu. 
W dniach 25-26 kwietnia 2012r odbył się przegląd teatrów szkolnych zgłoszonych do kolejnej 
edycji "Teatralnych Prezentacji Szkół". 
Komisja w składzie: 
                       - Oliwia Hildebrandt - w-ce dyrektor MDK w Kielcach 
                       - Aneta Lech- Bętkowska - nauczyciel MDK w Kielcach 
                       - Zdzisław Reczyński - aktor Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach              
                                                            /przewodniczący komisji/ 
przyznała I i II miejsce oraz 2 wyróżnienia 
I miejsce otrzymała Szkoła Podstawowa w Parszowie za spektakl "Jak wół do karety", 
II miejsce otrzymała Publiczna Szkoła Podstawowa w Pisarach za spektakl "Zakręcony bajek 
świat". 
Wyróżnienia przyznano Publicznej Szkole Podstawowej w Szwarszowicach za spektakl 
"Sabat czarownic" i Zespołowi Szkół im. M. Reja w Kielcach za przedstawienie "Mikołaj Rej 
ojciec literatury polskiej". 
Do konkursu "Plastyczne Prezentacje Szkół zgłosiło się 17 szkół. Wernisaże wystaw prac 
plastycznych dzieci i młodzieży odbywają się co dwa tygodnie i podlegają na bieżąco ocenie. 
Finał obu konkursów połączony z prezentacją nagrodzonych oraz wręczeniem nagród odbędzie 
się 21 czerwca 2012r o godz. 11-tej w Klubie Animacji Kultury Szkolnej MDK. 
 


